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چکیده
حسابرسی داخلی در محیط های متنوع به لحاظ قانونی و فرهنگی و برای سازمان هایی با اهداف ،اندازه ،پیچیدگی و ساختار
متفاوت و توسط افراد درون یا برون سازمانی انجام می شود .با توجه به تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی بورس اوراق بهادار در
سال  1931و تشکیل انجمن حسابرسان داخلی در همان سال دیری نیست که حرفه حسابرسی داخلی در ایران به شکلی جدی پا به
عرصه ظهور گذاشته است .به این منظور در تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی تحقیق و استفاده از روش کالسیک نظریه بنیانی به
بررسی درک و تلقی مدیران حسابرسی داخلی به عنوان مجریان حرفه از حسابرسی داخلی و انطباق آن با استاندارد های بین المللی
پرداخته شده است .نتایج بررسی ،حاکی از فاصله عملکرد حسابرسی داخلی در ایران از نظر مدیران حسابرسی داخلی در مقایسه با
تعریف حسابرسی داخلی در اس تانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان داخلی و نیاز به بازتعریف آن در ایران است.
واژههاي كلیدي :حسابرسی داخلی ،ذینفعان حسابرسی داخلی ،تضاد منافع.
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 -1مقدمه
پیشگیری و مبارزه با سوداگری ،تقلب و سوء استفاده های
مالی یکی از اصول استقرار نظام اقتصاد مقاومتی شناخته می
شود .بدون تردید ،بهره مندی از حسابداری دقیق و اصول منظم
کنترلهای داخلی و پاسخگویی در رابطه با آنها ،میتواند
بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفادههای
مالی ایجاد نماید .طبق تعریف کوزو  )2319(1کنترل داخلی
فرایندی است که برای فراهم کردن اطمینان از دستیابی به سه
گروه اهداف اثربخشی و کارایی عملیات ،قابلیت اتکای
گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات الزماالجرا طراحی
میشود و توسط مدیران و کارکنان سازمان به اجرا در میآید.
در این میان مطابق با دستورالعمل کنترلهای داخلی بورس
اوراق بهادار تهران( )1931حسابرسان داخلی میبایست به
بررسی و ارزیابی اثربخش بودن کنترلهای داخلی پرداخته و
نتایج آن را به کمیته حسابرسی و هیات مدیره گزارش نمایند.
در واقع حسابرسی داخلی ساز و کاری است که از طریق
اطمینان بخشی نسبت به اثر بخش بودن کنترلهای داخلی
می تواند نقش با اهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای
پیشگیری از تقلب و سوء استفادههای مالی ایفا کند.
مطاابق بااا رهنمااود اجرایاای ارزیااابی کیفیاات حسابرساای
داخلی( )2312حسابرسی داخلای در محایط هاای متناوع باه
لحاظ ق انونی و فرهنگی و برای سازمان هایی با اهاداف ،انادازه،
پیچیادگی و ساااختار متفااوت و توسااط افاراد درون یااا باارون
سازمانی انجاام مای شاود .باا وجاود ایان تفااوت هاا ،رعایات
اساتانداردهای باین المللای رویاه عمال حرفاه ای حسابرسای
داخلی(استانداردها) در انجام مسئولیت های حسابرسان داخلی
و فعالیت حسابرسی داخلی الزامی است .باا توجاه باه تصاویب
دستورالعمل کنترلهای داخلای باورس اوراق بهاادار در ساال
 1931و تشکیل انجمن حسابرسان داخلی در همان سال دیری
نیست که حرفه حسابرسی داخلی در ایران به شکلی جادی پاا
به عرصه ظهور گذاشته است .تعداد پژوهشهای انجام شاده در
این حرفه برای توصایف عملکارد آن مطاابق باا اساتانداردهای
حرفه ای(در صورت وجود) انگشت شمار است(رحمانی1932،؛
فخاریان و همکاران .)1932،بادین منظاور محقاق در تحقیاق
حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی تحقیق و اساتفاده از روش نظریاه
بنیانی به بررسی درک مادیران حسابرسای داخلای باه عناوان
مجریان حرفه از حسابرسی داخلی پرداخته است.
هرگونه بحث در زمینه دانش بایاد از داده هاا آزااز شاود.
داده ها حقایق و واقعیت های خام هساتند .مجموعاه داده هاا،
اطالعات نیست ،زیرا رابطه ای بین قطعات داده ها وجود نادارد.
درک مجموعه داده ها منوط است به درک روابط و پیونادهایی
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که در مجموعه داده ها قابل تشخیص است .بدین ترتیاب داده
هااا از طریااق ایجاااد زمینااه ،طبقااه بناادی ،محاساابه ،باارآورد،
بهسازی ،ویراستاری و تلخیص به اطالعات تبدیل می شود و در
این تبدیل است که بر ارزش آنها افزوده می گردد .این تحقیاق
نشان میدهد که دانش مشترک در زمیناه حسابرسای داخلای
چگونه از دل دادهها ظاهر میشود .بدین منظور از روش نظریاه
بنیادی  2استفاده شاده اسات .نظریاه در حاال ظهاور در روش
نظریه بنیادی به محقق کمک میکناد کاه در قالاب مفهاومی
توضیح دهد در زمینه ذهنی تحقیق چه میگذرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در روش نظریه بنیانی به جای اینکه پژوهش بر پایه برخای
نظریههایی باشد که کارکردشاان معلاوم نیسات ،پژوهشاگر باا
ذهنی باز سفری اکتشافی را آزاز میکند .منظاور از ذهان بااز
یک ذهن خالی نیست بلکاه پژوهشاگر دربااره موضاوع مطلاع
است .اما به تحلیل دادهها با استفاده از شیوههای از قبل تنظیم
شدهی مشاهده امور مشغول نمیشود .درباره جایگاه مروری بار
ادبیااات پااژوهش بحااث و جاادلهااایی وجااود دارد .برخاای
پژوهشگران معتقدند که مرور ادبیات به هنگام ورود باه میادان
پااژوهش اهمیاات دارد(ازکیااا 1933بااه نقاال از مااک گاای و
همکاران )2337،اما برخی دیگر همانند گلیزر( )2311معتقدند
این موضوع مهم است که به شکلی نامناسب تحت تاثیر مطالعه
بیش از حد در حوزه تحقیق و تحمیل سرپوش هاای تئاوریکی
در جمع اوری و تحلیل داده ها قرار نگیاریم .مطالعاه گساترده
ادبیات قبل از ظهور مقوله اصلی اصل اساسی نظریاه بنیاانی را
زیر سوال می برد این اصل بیان می دارد که "تئوری از داده ها
برمیخیزد ناه از تئاوری هاای موجاود" .اساتفاده گساترده از
ادبیات قبل از ظهور مقوله اصلی می تواند منجر به این ریساک
شود که توانایی ذهن محقق در پذیرش ظهور یک مقوله کاامال
جدید که تا کنون در ادبیات مورد اشاره قرار نگرفته به واساطه
هاله ادبیا ت موجود از بین برود و حساسیت تئاوریکی را عقایم
کند .در عمل نیز این امر ممکن است منجر به صرف وقت زیااد
در خصوص ادبیاتی گردد کاه ارتبااط بسایار کمای باا تئاوری
بوجود امده طبق نظریه بنیانی دارد .در عوض در نظریه بنیاانی
هنگامیکه مقوله اصلی ،مشخصات آن و سایر مقوله های مرتبط
به آن پدیدار شدند ،مفهوم پروری اصلی به خوبی شکل گرفات،
ادبیات موجود به عنوان منبع دیگر داده هاا مای تواناد فرایناد
تحلیلی مقایسه مستمر را تکمیال کناد .از ایان منظار گلیازر
بررسی گسترده آثار مربوط به موضاوع پاژوهش را مناع کارده
است و این کار را به بعد از تشکیل شدن مقوله اصالی موکاول
میکند .در پژوهش حاضر نیز تنها در زمان تهیه طرح تحقیق و

سال هفتم  /شماره بیستوهشتم /زمستان 7931

عملکرد حسابرسي داخلي در ايران از ديدگاه مديران حسابرسي داخلي  / ...محمدرضا نیکبخت و مريم قدس حسن آباد

به جهت تعیین حدود حوزه مورد بررسی ،از ادبیات باه شاکلی
مختصر استفاده شاده و مارور گساترده آن باه بعاد از مرحلاه
تشکیل مقوله اصلی و نتیجه گیری موکاول شاده اسات .مارور
مختصر ادبیات در زمان تهیه طرح تحقیق نیز از نباود تحقیاق
در زمینه درک و تلقی مدیران حسابرسی داخلی از حسابرسای
داخلی در ایران خبر میدهد.
 -3روش شناسی پژوهش
منشااا نظریااه بنیااانی بااه بررساای بااارنی گلیاازر و آنساالم
اشتراس ،به ویژه کتاب آنها با عنوان کشف نظریاه بنیاانی بار
میگردد که در سال  1397منتشر شد .نظریه بنیانی ریشاه در
پراگماتیساام دارد .پراگماتیساام زمااانیکااه موضااوع معرفاات و
حقیقت را مورد توجه قرار میدهاد بار عمال و ساودمندی در
عمل در مقایسه با انتزاع بسیار تاکید مایکناد .نظریاه بنیاانی
خود به تنهایی یک متدولوژی برای ایجاد تئوری مفهومی است.
در پژوهش حاضر از نظریه بنیانی برای تجزیه و تحلیل استفاده
شده است .در این متدولوژی هر نوع داده ای قابل استفاده است
اما محبوب ترین آن ها داده های کیفی هستند .متاداول تارین
مناااابع گااارداوری داده در نظریاااه بنیاااانی مصااااحبه هاااا
هستند(گلیزر.)2311،
تازگی نظریه بنیانی در روش پاژوهش آن نیسات بلکاه در
شیوهای است که در آن اطالعات جمعآوری شده تحلیال مای-
شوند(ترنز .)1399،اشتراس( )1379بیاان مای کناد کاه روش
های متنوعی(مصاحبه ،صورت جلسات ،گزارشهای دادگااههاا،
مشاهدات میدانی ،سایر اسناد مانند خاطرات و نامه هاا ،پاساخ
های پرسشنامه ،آمارهاای سرشاماری و زیاره) داده هاای بای
شماری برای پژوهش اجتماعی مهیا می کنناد .اماا مهامتارین
فنونی که نویسندگان مختلف(مریاام2331،؛ دنازین و لیانکلن،
 )2333بیااان کااردهانااد عبارتنااد از :مصاااحبه هااای عمیااق
ساختاریافته ،نیمه ساختار یافته و زیر سااختاریافته ،مشااهده،
بررسی اسناد ،تشکیل گروههای بحث مشارکتی.
در پاژوهش حاضار گارداوری دادههاا ،از طریاق مصااحبه
صورت گرفته است .ابتدا با در نظر داشتن سوال اصلی پاژوهش
از مصاااحبه ساااختار نیافتااه(باز) باارای جمااع آوری اطالعااات
استفاده شده است .در ابتدای هر مصاحبه ضمن توضیح اهتمام
به رعایت نکات اخالقی تحقیق برای مصاحبه شونده ،توضایحی
پیرامون موضوع و مسئله اصلی تحقیق و روش انجاام آن اراهاه
شده است .تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ،در مجموع  12نفر
مدیر حسابرسی داخلی مورد مصاحبه قرار گرفتهاند .ایان افاراد
مااااای بایسااااات حاااااداقل دارای  9ساااااال ساااااابقه
سرپرستی/ریاساات/مدیریت تاایم حسابرساای داخلاای باشااند و

همچنین از شرکتهاای مختلاف تولیادی و خادماتی انتخااب
شوند .پس از هر مصاحبه نیز از مصاحبه شاوندگان درخواسات
شده است تا افرادی کاه دارای ویژگایهاای ماوردنظر محقاق
هستند را برای مصاحبههای بعادی باه محقاق معرفای کنناد.
همچنین از کمک افراد خباره (اعضاای هیئات رهیساه انجمان
حسابرساان داخلای) در زمینااه معرفای افاراد بااا ویژگایهااای
موردنظر محقق استفاده شده است .مصاحبهها با رعایات نکاات
اخالقی و کسب اجازه از مصاحبه شوندگان ضبط شده است .در
این بین برخی از مصاحبه شوندگان تمایلی به ضابط مصااحبه
نداشتند .مدت زمان این مصاحبهها از  52تا  33دقیقه است.
 كدگذاري باز/كد پذیري
کدگذاری باز به محقق اجازه میدهد که قبل از تمرکز بار
مسئله ای خاص یاا گزینشاگری ،باا اساتفاده از نموناه گیاری
تئوریکی ،جهتی که تحقیق به آن سو حرکت می کند را ببیند.
صداقت محقق با خودش و مهارت وی در استفاده از روش ها و
تواناییش در ایجاد کدها و یافتن رواباط در ابتادای مسایر و باا
کدگذاری باز (و با مقدار حداقلی از پایش فارض) از هار زماان
دیگری بیشتر مورد ازمون قرار می گیرد .این فرایناد ابتادا باا
کدگذاری باز سطر باه ساطر داده هاا و در راساتای تشاخیص
کدهای خودبنیاد انجام می شود .ایان کدگاذاری باه هار روش
ممکنی انجام می شود .به عنوان مثال در پژوهش حاضر محقق
پس از اولین مصاحبه و پیاده سازی در نرم افزار  wordو گاوش
دادن آن به تحلیل سطر به سطر داده ها پرداخته است.
برای پیادا کاردن نکاات کلیادی ،از هماان ابتادا محقاق
مجموعه سواالتی را در خصوص دادهها پرسیده است" .این داده
ها مطالعه چه چیزی هستند؟"" ،ایان واقعاه چاه مقولاه ای را
نشاان مای دهاد؟"" ،واقعاا در داده هاا چاه رخ مای دهااد؟"،
"نگرانی اصلی مشارکت کنندگان چیست؟"و "چه چیازی ایان
نگرانی را رفع می کند؟" .سپس نکات کلیدی در هر سطر پس
از پرسش های فوق با رنگ مجزا مشخص شاده و در خصاوص
9
آنها یادداشت برداری شده است .این تکه از داده ها را واقعاه
میخوانند .سپس وقایع به یاک ساطح بااالتر(مفهوم  )5منتقال
شده اند .مفاهیم گاهی متشکل از چند واقعه و گاهی متشکل از
یک واقعه(نکته کلید) با افازودن ساطح انتازاع باه آن هساتند.
تحلیل وقایع از طریق روش مقایسه مستمر انجاام مایپاذیرد.
البته باید توجه داشات کاه روش مقایساه مساتمر در سراسار
تحلیلها مورد استفاده قرار گرفته است.
در واقااع روش مقایسااه مسااتمر از طریااق فرایناادهای
سیستماتیک و دقیق کدگذاری و تحلیل منجر به تولید تئاوری
می شود .این فرایند شامل سه نوع مقایسه است .وقایع با وقایع
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مقایسه می شوند تا یکنواختی زیربناایی و شارایط مختلاف آن
استخراج شود .این یکنواختی و این شرایط در واقع تبادیل باه
فرضیه ها و مفاهیمی می شوند که تولید خواهناد شاد .ساپس
این مفاهیم با وقایع دیگر مقایساه مای شاوند تاا ابعااد(ویژگی
های) جدید این مفهوم و فرضیه هاای دیگار اساتخراج شاوند.
هدف در این مقایسه ،ازناا و تاییاد مفااهیم اسات .در نهایات
مفاهیم با مفاهیم مورد مقایسه قرار می گیرند تا متناسب ترین
ترکیب شاخص ها از مفاهیم استخراج شود و فرضیه های میان
این مفاهیم با یکدیگر یکپارچه باشد.
در پژوهش حاضر محقق پس از انتزاع مفاهیم ،آنها را باه
فایل اکسل منتقل کرده است .در آن فایل مفااهیم باا یکادیگر
ترکیب شده و محقق با اختصاص نام به آنها باه ساطح بااالتر
یعنی مقوله  2دست یافته است.
کدگذاری باز تا زمان شناسایی مقولهی اصالی اداماه مای
یابد .مقوله اصلی ،دل نگرانی و دزدزه اصلی شارکت کننادگان
است .چند معیار برای اتخاب یک مقوله به عنوان مقولاه اصالی
وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از مرکزی بودن ،مارتبط
بودن به سایر مقولهها ،اتفاق افتادن مکارر در دادههاا و صارف
زمان بیشتر برای اشباع شدن(گلیزر.)1397 ،
درحالیکه پژوهشگر باید تا حد ممکن به کدگذاری مقولاه
ها بپردازد ،تا جایی به کدگذاری ادامه میدهد که مقوله هاا در
خور وقایع متفاوت و پی در پی باشند .مقوله های جدید پدیاد
می آ یند و وقایع جدید در مقوله های موجود جای مایگیرناد.
بنابراین هنگامیکه پژوهشگر شروع به تمرکز می کند ،نسبت به
مربوط باودن نقطاه تمرکاز مطمائن اسات .محقاق شاروع باه
مشاهده انواع مقوله هایی می کند که می توانند داده هاا را باه
شکل تئوریکی اداره کنند .بنابراین او می داند که چگوناه هماه
داده ها را کدگذاری کند و اطمینان می یابد که تئاوری پدیاد
آمده ،مناسب است و درست کار مای کناد .کدگاذاری بااز باه
واسطه اجازه دادن به محقق در ازمون کردن شانس خود نسبت
به ایجاد کدهایی که می توانند مناساب باشاند و درسات کاار
کنند به محقق حساسیت پذیری نسابت باه تئوری(حساسایت
نظری) را هدیه می کند.
 یادداشت برداري
یادداشت ها ناوت هاای تئاوریکی در خصاوص داده هاا و
روابط مفهومی مقوله ها هستند .نوشتن یادداشت مرحله اصلی
فرایند ایجاد تئوری است .اگر محقق بادون یادداشات بارداری
مستقیما به سراغ طبقه بنادی و نتیجاه گیاری بارود ،تحلیال
درستی انجام نداده است .یادداشت برداری یک فرایند مساتمر
است که طبیعتا منجر به انتزاع و ایده پردازی می شود.
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در این پژوهش کدگذاری با یادداشت بارداری ایاده هاایی
انجام شد که در ذهن محقق ظاهر شده اند تا محقاق بتواناد از
متن بیشترین بهره را بدست آورد ،سواالت مطرح شده در قبال
را بپرسد و بر اساس آن کدگذاری کند .یادداشت ها داده هاا را
از توصیف محض به سطح مفهومی ارتقا می دهند و به محقاق
کمک می کنند که ویژگی های هار مقولاه را پارورش دهاد و
شروع به تعریف آن ها به شکل عملیاتی کند.
 كدگذاري انتخابی
کدگذاری انتخابی یعنای متوقاف کاردن کدگاذاری بااز و
محدود کردن کدگذاری به تنها آن متغیرهایی که باه گوناه ای
به متغیر اصلی مربوط هساتند کاه باا یکادیگر تئاوری را مای
سازند .کدگذاری انتخابی تنها زمانی انجام می شود کاه متغیار
اصلی کشف شده باشد .همینطورکه محقق شاروع باه مقایساه
وقایع با وقایع و سپس وقایع با مقوله ها می کناد ،یاک مقولاه
اصلی شروع به شکل گیری می کند .این متغیر اصالی کاه باه
نظر می رسد علت اصالی تغییرپاذیریهاای حاول موضاوع یاا
مسئله تحقیق است ،تب دیل به هدفی برای جمع اوری انتخاابی
داده اضافی و کدگذاری می شود .این متغیر توضیح مای دهاد
که نگرانی اصلی مصاحبه شونده ها چگوناه مرتفاع مای شاود.
همینطورکه محقق مقوله های مختلف را شکل می دهاد ،بایاد
نسبت به ازنای آن دسته مقوله هایی که به نظار دارای قادرت
توضیح دهندگی هستند ،اقدام کند .متغیر اصلی می تواند هار
نوع کد تئوریکی باشد(انواع کدهای تئاوریکی عیارتناد از یاک
فرایند ،یک وضعیت ،یک نتیجه ،یک طیف و  .)...کاربرد اصالی
این متغیر ،یکپارچه سازی تئوری و کمک به زنای تئوری است.
پیدا کردن متغیر اصالی زماانبر اسات و رسایدن باه تاییاد در
خصوص آن نیاز به میزان زیادی از کدگذاری و تحلیل از طریق
اشااباع ،کااارکرد درساات و مربااوط بااودن آن دارد .معیارهااای
تشخیص متغیر اصلی این است که این متغیر مرکزی است ،باه
اکثر مقوله ها و ویژگی های آن ها مربوط است و محرک عمده
تغییرپذیری در یک الگوی رفتار است .متغیر اصلی در داده هاا
همواره تکرار می شود و به نظر می رسد که یک الگوی با ثبات
است که هر چه بیشتر با دیگر متغیرها مربوط است و باه طاور
معنادار و به سادگی با سایر مقوله ها در ارتباط است .این متغیر
کامال یک متغیر است و ردپای مفهومی آن در تئوری در حاال
ظهور دیده می شود.
ک دگذاری انتخابی تا زمانی ادامه مییابد که مقوله اصلی و
مقولههای مرتبط اشباع شوند و باه نادرت نشاانگرهای جدیاد
برای ویژگیهای موجود اراهه دهند(.گلیزر.)2311 ،
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عملکرد حسابرسي داخلي در ايران از ديدگاه مديران حسابرسي داخلي  / ...محمدرضا نیکبخت و مريم قدس حسن آباد

 محدود كردن
جمع اوری داده های بعدی و کدگذاری آن ها باه ارتبااط
آن ها به چارچوب مفهومی در حاال ظهاور بساتگی دارد .ایان
جمع اوری و تحلیل انتخابی تاا جاایی اداماه دارد کاه محقاق
متغیر اصلی ،ابعادش و ارتباطش با سایر متغیرهاا را باه شاکل
کافی با جزهیات و یکپارچه تشریح کرده باشد .یکپارچه ساازی
تئوری حول یک متغیر اصلی تئوری و بنابراین پروژه تحقیاق را
محدود می کند .این محدود کردن در دو سطح رخ می دهد )1
در سطح تئوری و  )2در سطح مقوله ها .ابتدا تئوری استوار می
شود بدین معنی که همینطورکاه تحلیلگار وقاایع بعادی یاک
مقوله را با ویژگی ها/ابعاد آن مقوله مقایسه می کند ،تعادیالت
عمده کمتر و کمتر می شوند .سپس تعدیالت صرفا مرباوط باه
تصریح کردن منطق ،کنارگذاشتن ویژگای هاای زیار مارتبط،
جمع بندی یکپارچه ی جزهیات تشریح شده از ویژگی ها تحت
لوای یک عنوان اصلی از مقوله های به هم مرتبط و مهم تار از
همه فروکاهی/تقلیل( )reductionمیشود.
تقلیل زمانی ظاهر می شود که محقق یکپارچگی زیربنایی
مجموعه مقوله های اصلی یا ویژگی های آن هاا را کشاف مای
کند و مجددا تئوری را باا مجموعاه کاوچکتری از مفااهیم در
سطح باالتر ،فرموله سازی مای کناد .دوماین مرحلاه محادود
کردن تئوری عبارتست از تقلیل در لیست اصلی مقوله ها برای
کدگذاری .همینطورکه تئوری رشد می کند ،تقلیل هم پیدا می
کند و بهتر می تواناد باه حجام انباوه داده هاای کیفای نظام
ببخشد .تقلیل به محقق امکان می دهد که لیست اصلی مقولاه
ها را در راستای جمع اوری داده بر اساس مرزهای فعلی تئوری
کاهش دهد .در واقع تحلیلگر در این زماان بار یاک مقولاه باه
عنوان متغیر اصلی تمرکز می کند و تنها متغیرهای مارتبط باا
متغیر ا صلی را در تئوری وارد مای کناد .لیسات مقولاه هاا تاا
رسیدن به اشباع ،محدودتر می شود.
 كدگذاري نظري/تئوریکی
کدهای نظری چگونگی ارتباط مقولهها با یکدیگر را مفهوم
سازی میکنند .مفهومسازی داده ها از طریق کدگذاری اسااس
پرورش تئوری در نظریه بنیانی است .وقایع مرتبط باا یکادیگر
در داده ها با استفاده از روش مقایسه مستمر ،ماورد تحلیال و
کدگذاری قرار می گیرند تا ابتدا مقوله های ذاتی/خودبنیااد  9و
سپس مقوله های تئوریکی پدیدار شوند .رابطه اصلی باین داده
ها و تئوری ،کد مفهومی است .این کد الگوی زیربنایی مجموعه
ای از شاخص/نشانگرهای تجربی داخل داده ها را مفهوم سازی
می کند .کدگذاری از طریق شاکافتن داده هاا و ساپس گاروه

بندی آن ها به شکل مفهومی و اختصاص کدهایی که تبدیل به
تئوری خواهند شد ،تحلیلگر را از سطح تجربی خارج می کناد.
یک کد نشان دهنده یک نمای مختصر و مفیاد از چشام اناداز
داده هایی اسات کاه د رزیراینصاورت یاک پدیاده ی مجازا از
یکدیگر به نظر می رسیدند .کدهای خودبنیاد فحوا/بنیاد تجربی
حوزه تحقیق را مفهاوم ساازی مای کنناد .کادهای تئاوریکی
همانند فرضیه هایی که در دل تئوری با یکدیگر ارتباط دارناد،
این مفهوم را می آفرینند کاه چگوناه کادهای خودبنیااد مای
توانند با یک دیگر مرتبط باشند .کادهای تئاوریکی چشام اناداز
یکپارچه و جدید و بسیط به محقق می دهند و باه وی کماک
می کنند که به هنگام نوشتن دربااره مفااهیم و روابطشاان در
سطح مفهومی باقی بماند.
در روش نظریه بنیانی ارزیاابی کیفیات داده هاا از طریاق
مقایسه مستمر و اطمینان از انعکاس واقعی رویدادها در نتاایج
تحقیق انجام می شود .محقق برای ارزیاابی کیفیات داده هاا و
نتایج تحقیق از هر دو روش استفاده کرده است بدین معنی که
در انتهای هر مصاحبه نسبت به کادهای باازی کاه در جریاان
مصاحبه در ذهن محقق شکل گرفتاه باود از مصااحبه شاونده
پرسش می شد همچنین در جریان کدگاذاری تاا رسایدن باه
کدهای نظری تحقیق محقق از روش مقایسه مساتمر اساتفاده
کرده است .بعالوه برای ارزیابی کیفیات نتاایج تحقیاق پاس از
کدگذاری نظری نیز برای اخذ تایید آنها را باا افاراد مصااحبه
شونده در میان گذاشته است.
 -4پرسش هاي پژوهش
سوال اصلی تحقیق بارای مشاخص شادن درک مصااحبه
شوندگان از حسابرسی داخلی به شرح زیر در ابتادای مصااحبه
مورد پرسش قرار گرفته است.
 برداشت و تلقی شما از حسابرسی داخلی چیست؟
ماهیت مصاحبهها اکتشافی است و با مساله اصلی پژوهش
آزاز شده است .پس از اولین مصاحبه باه تادریج موضاوعهاای
مهم دیگری که مربوط به موضاوع اصالی تحقیاق هساتند ،در
ذهن محقق ایجاد شده و فهرست این موضوعات بارای پرساش
در مصاحبههای بعدی به شارح زیار تهیاه گردیاده اسات و در
مواردی که احساس شده توضیح مصاحبه شاونده در خصاوص
ابعاد فهرست شده کافی نیسات ،از پاساخگو توضایح بیشاتری
درخواست شده است.
 هدف شما در حسابرسی داخلی چیست؟
 در حسابرسی داخلی چه کاری انجام می دهید؟
 چه فرد یا افرادی از گزارش شما استفاده میکنند؟
 در کار خود با چه محدودیتهایی مواجه هستید؟
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 -5یافتههاي پژوهش
 تعریف حسابرسی داخلی
تمامی مصاحبه شاوندگان در تعریاف خاود از حسابرسای
داخلی آن را با اساتفاده از نقاش حسابرسای داخلای توصایف
کردند .آنها حسابرسی داخلی را به عنوان فعالیتی در کمک به
تصمیم گیری مدیریت تعریف میکنند .مدیران در پاساخهاای
خود ،طی کدهای زیار برداشات خاود از حسابرسای داخلای را
توضیح دادند.
کد -I021حسابرسی داخلی رویکردش به اینده است یعنی
بهبود وضعیت این بهبود وضعیت چیزی نیستش که شما های
وقت بهش برسی چون همواره همه چیز درحال تغییره شما هر
شرکتی هم که توش باشی چون در بستر یک جامعه اقتصاادی
و اجتماعی و فرهنگیه مثل ایران کاه خاود ایاران بااز در یاک
جامعه بزرگتر جهانی وجود داره یعنی تماما اینا تاثیر میذارن بر
عملکرد یک شرکتی بنابراین حسابرسی داخلی باید بیاد کماک
کنه که عملکرد بهبود پیدا کنه و مدیریت بتونه تصامیمات باه
هنگام و درست بگیره.
محقق :مصاحبه شاونده حسابرسای داخلای را باه عناوان
کمک کننده به بهبود وضعیت شرکت در نظر می گیرد و با هم
ارز قرار دادن دو عبارت "عملکرد بهبود پیدا کنه" و "مادیریت
بتونه تصمیمات به هنگام و درست بگیاره" ،بهباود وضاعیت را
معادل تصمیم گیری درست مدیریت میداند.
کد - L021حسابرسی داخلی یعنی ورود به تصمیم گیاری
یعنی بررسی و قضاوت در خصوص اینکه چارا ایان تصامیم رو
گرفتی ،چگونه این تصمیم رو گرفتی و تبعات ایان تصامیم تاو
چیه .اگر حسابرسی داخلی بتواند در تصمیم گیاری ورود پیادا
کند ،یعنی توانسته کمک کند و ارزش افزوده دارد .چرا مان در
اینجا جایگاه پیدا کردم ،برای اینکه توانستم در تصامیم گیاری
مدیریت به او در چند جا کمک کنم.
محقق :در اینجاا مصااحبه شاونده کاه تجرباه زیاادی در
حسابرسی داخلی دارد ،به طور واضح از کمک به تصمیمگیاری
مدیریت صحبت میکند .تجربه زنی مصاحبه شونده ،سبب شد
تا محقق در تعاریف مدیران از حسابرسای داخلای ظهاور ایان
مفهوم را شاهد باشد .به عنوان مثال در کدهای زیر شاهد ظهور
مفهوم کمک به تصمیمگیری مدیریت هستیم.
کد  -B0244االنم این گزارشی که اراهاه میادم مثال یاک
حسابدار مدیریته .بین حسابداری مدیریت و حسابرسی داخلای
مرزی وجود نداره فقط اون رویکرد حسابرسی نظام مند مهماه.
اون کارم من دارم انجام میدم.
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محقق :مصاحبه شونده خود را مانند حسابدار مادیریت در
نظر میگیرد .این بدان معناست که وظیفاه خاود را کماک باه
تصمیمگیری مدیریت میداند.
کد  -I024در تصمیم گیری چطوری معموال میگن یه نفار
وقتی از خارج سیستم نگاه میکنه از خارج گود که نگاه میکناه
بهتر مساهل رو میبینه تا اونی که تو بطن قضایه قارار گرفتاه و
داره یه کاری رو متوالیاا انجاام میاده بناابراین گزارشااتی کاه
حسابرسی داخلی تهیه میکنه از گزارشاتی که یک مسائول در
یک واحد مشخص تهیه میکنه خیلای متفاوتاه چاون مسائول
گاازارشرو فقااط در مااورد کااار خااودش داره تهیااه میکنااه.
حسابرسی داخلی کلیت مجموعه رو داره میبینه تمام ارتباطاات
رو داره درک میکناه بناابراین اون چیازی کاه تهیاه میکناه از
گزارش بسایار جاامع تار و کامال تاره .میتوناه در تصامیمات
مدیریت تاثیرات بسیار بسیار باالیی داشاته باشاه پاس کاارش
چیه کمک به تصمیم گیریهای مدیریت ارشد.
در ایان تعریاف مشاخص نیسات کاه منظاور از ماادیریت
کیست .بنابراین محقق سوالی مبنی بار اینکاه "باه نظار شاما
استفاده کننده از خدمات حسابرسی داخلی چه فرد یاا افارادی
هستند؟" را در مصاحبه ها مطرح می نماود .در پاساخ تماامی
مدیران حسابرسی داخلی به چهار گروه اساتفاده کنناده اشااره
میکردند که به ترتیب عبارت هستند از:
 مدیر عامل و هیئت مدیره
 کمیته حسابرسی و حسابرسی شوندگان
دلیل تفکیک این گروهها به شکل فوق ،تفکیاک مشاابهی
است که مصاحبه شوندگان در مصاحبهها بدان اشاره میکردند.
آن ها در ذهن خود عموما اهمیت مدیرعامل و هیئات مادیره را
هم ارز و آن ها را ذینفع اصلی می پندارند .همچناین در ذهان
آنها کمیته حسابرسی و حسابرسی شوندگان در درجاه بعادی
اهمیت قرار دارند .به عنوان مثال این تفکیاک در کادهای زیار
مشخص است.
کد B37و  -B62ولی حااال میاایم حسابرسای داخلای اوال
باهمه این کمیته ها تعارف نداریم تو این مملکت ما مدیر عامل
یعنی خدای شرکت نه ریئس هیئات مادیره هاا ،مادیر عامال.
خدای شرکت یعنی مادیرعامل .هماین کاه مان باه ایان بااور
رسیدم یعنی اینکه اون کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی و
اینا همه کشک .مدیر عامل اگر حمایت نکنه شاما های کاارت
پیش نمیره.
محقق :با تاکیدی که مصااحبه شاونده در جملاه " مادیر
عامل یعنی خدای شرکت ناه رهایس هیئات مادیرههاا ،مادیر
عامل" بر مدیرعامل دارد ،در نظر وی ابتدا مدیرعامل و ساپس
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هیئت مدیره ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی هساتند .کمیتاه
حسابرسی نیز در گروه بعدی ذینفعان قرار میگیرد.
کد  C26و  -C13خود آقای مدیرعامل یاا هیئات مادیره،
واحدهای داخلی بانک .شرکت های تابع بانک  ....یکای هسات
میبینی میره واقعا گزارش هایی میاره که واقعا وقتای ماا تاوی
کمیته حسابرسی مطرح میکنیم وقتی ماا تاوی هیئات مادیره
مطرح میکنیم بازخورد مثبتی داره.
محقق :مصاحبه شونده با استفاده از واژه "یا" مدیرعامل و
هیئت مدیره را هم ارز میپندارد و واحادهای داخلای باناک را
پس از آنها در زمره ذینفعاان بعادی خاود درنظار مایگیارد.
بعالوه در بخش های دیگر مصاحبه نیز کمیته حسابرسای را در
گروه استفاده کنندگان گزارش خود میبیند.
کد -E30گزارش حسابرسی به مقامات باالیی شرکت مثل
هیات مدیره اراهه میشه ....خود مدیران عامل طی تماساهایی
که دارن گاهی خودشان ابراز میکنناد کاه اتفاقااتی کاه اینجاا
انجام شد خوب بود گزارشها خاوب باودن .یعنای خوداظهااری
میکنن.
کد  -F13خب ذینفعان کسان مختلفی هستن  .اگر بارای
جایی که ما هستیم شارکتی کاه ماا هساتیم خاب مادیریت
ارشدمون معاونت ارشدمون رضاایت ذینفعاان هسات ....مادیر
عامل شرکت هم خب بستگی داره دیگه خب نظر اصالی بارای
من مدیر عامل ارشد خودمون هستش بعد در درجه دوم میتونه
مدیران شرکت های زیر مجموعه هم باشن.
محقق :چون شارکت هلادینگی اسات ،منظاور از مادیران
شرکت های زیر مجموعه ،حسابرسی شوندگان هستند.
کد G23و  -G05دیگه از سال  33به این طرف یه خاورده
حسابرسی جون گرفت من خاودم ساال  31باناک  ...ساال 31
تشکیل شاد .مان  31باه ایان مجموعاه ملحاق شادم شاانس
خوبمون و اتفاق خوبی که افتاد این بود که شخصا اقاای دکتار
 ....مدیر عامل این مجموعه و به هر حال در کنار ایشون هیئات
مدیره بانک همشون افرادی بودن که خیلی خیلی معتقد باودن
به این قضیه ....من میگم اول هیئت مدیرمونه بعدم حتی مدیر
عامل و مدیران اجراییمون حتای .هیئات مادیره کمیتاه مادیر
عامل.
محقق :علت اینکه کمیته حسابرسی در جایگااهی قبال از
مدیرعامل قرار دارد این است که رهیس هیئات مادیره شارکت
موردنظر ،عضو کمیته حسابرسی است و در نظر مصاحبه شونده
از باالترین جایگااه برخاوردار اسات .در واقاع از نظار مصااحبه
شونده هیئت مدیره و مدیرعامل از اهمیت بیشتری برخوردارند.

 تفاوت درک از حسابرسی داخلی باا اساتانداردهاي
بین المللی
تعریف و تلقی مدیران از حسابرسی داخلی اهداف زاایی و
متعاقبا اجرایی حسابرسای داخلای را شاکل مایدهاد .اگرچاه
ماادیران حسابرساای داخلاای از تعریااف انجماان بااین المللاای
حسابرسی داخلی آگاهی و آن را قبول دارند اما از نظر مادیران
حسابرسی داخلی ،آنچاه در عمال اتفااق مایافتاد باا تعریاف
حسابرسی داخلی در استانداردها متفاوت اسات و هادف زاایی
حسابرسی داخلی که در استانداردها ایجاد و حفظ ارزش بارای
سازمان است را تحت الشعاع قارار مایدهاد .از نظار مصااحبه
شوندگان ،هدف حسابرسی داخلی تامین نظر ذینفعاان اسات و
ممکن است ذینفعان انتظااری باه جاز آنچاه در اساتانداردها
اشاره شاده از حسابرسای داخلای داشاته باشاند .تاامین نظار
ذینفعان در برخی از موارد سبب می شود که حسابرسی داخلی
خالف استانداردهای بین المللی ،استقالل خود را نادیده گرفتاه
و به کار اجرایی بپردازد .این عدم استقالل نیز خود موید وجاود
شواهدی از تفاوت تعریف مدیران از حسابرسی داخلی نسبت به
تعریف انجمن بین المللی حسابرسان داخلای باشاد .باه عناوان
مثال در کدهای زیر مدیران به این تفاوت اشاره کردهاند:
کد  -D0211حسابرسی داخلی یاه بحاث تئاوری داره یاه
بحث عملی داره به نظر من بحاث تئاوریش های جاا حاداقل
رعایت نمیشه میدونید چون حسابرسی داخلای اصاوال منطباق
میشه بر خواستههای هیئت مدیره و مدیران شرکت و در عمال
اصوال هیئت مدیره و مدیران اون چیزی که توی تئوری هسات
رو از حسابرسی داخلی نمیخوان.
و این موضوع سبب میشود بعضا حسابرسی داخلای حتای
خالف استانداردها استقالل خود را نادیده بگیرد و مطابق با نظر
مدیریت کار اجرایی نیز انجام دهد .به عنوان مثاال در کادهای
زیر این موضوع مشاهده میشود:
کد  -D02142حاال به هر نحوی هست کار هایی که مد نظر
مدیریت هست خیلی وقتا کار اجرایی هم هست .یعنای خیلای
وقتا ناگزیریم که کار اجرایی بکنیم چون باه هار حاال بناا باه
شرایط ممکنه مدیریت تشخیص بده یه کار رو واحد حسابرسی
خودش انجام بده .ولی بحث اینکه اجتناب ناپذیره کاار اجرایای
کردن ولی اینکه در واقع اجرا کردن کمک میکناه باه فعالیات
حسابرسی داخلی.
کد  -B02150من رو یک جایی هیئت مدیره هم گذاشاتن
ممکنه حاال شما بگی با استقالل و بای طرفیات هام کاار داره
باالخره ما که همه استداندار ها رو پرفکت رعایت نمیکنیم.
کد  -F02125مثال میگیم رضایت ذینفعان خاب ذینفعاان
ممکنه در حوزه های مختلف رضاایت داشاته باشان خاب اول
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ببینید انتظاارات ذینفعاان چای هساتش کاه میگایم رضاایت
ذینفعان .این سوال رو نپرسیدین که اصال این درک وجاود داره
که اصال رضایت دینفعان چی هستش .این تعریف شده نیسات.
اره دیگه این رضایت رو چطوری تعریف کنیم اصال چه ایتم هایی
میگیم رضایته .خب اگر بخوایم بگایم رضاایت ذینفعاان ساوال
شما مربوط میشه به کار اجرایی چرا ذینفعان کار اجرایی بخوان
شاید اونجوری راضیشون بکنه که یعنی خود یافته هاا و ضاعف
هایی که خودش برن درست کنن از نظر مان ایان نیسات نبایاد
باشه ولی بعضا من دیدم بارای ساازمان خودماون دیادم یعنای
رضایت ذیفعان بعضا شده در اجرای اون ضعفها نه شناساایی و
کشف اون ضعف ها یعنی در جاهایی که فکر میکنن شااید کاه
میشه حسابرسی خودش انجام بده .بده خب این البته درسات
نیست خب اینکه این انتظار بایاد باشاه باا نباشاه کاه ماا ایان
انتظارات رو باید عوض کنیم.
 تاثیر تضاد منافع بر حسابرسی داخلی
تفاوت تعریف حسابرسی داخلی با آنچه در استانداردها اراهه
شده است ،ناشی از بستری است که حسابرسای داخلای در آن
بوجود آمده و کار میکند .در مصاحبه ها مشخص شد که تضاد
منافع میان ذینفعان ،بر بستر حسابرسی داخلای ساایه افکناده
است .از نظر مدیران حسابرسی داخلی تصمیمگیاری مادیریت
به دلیل تضاد منافع ذینفعان ممکن است در راساتای حفاظ و
خلق ارزش برای شرکت نباشد .بنابراین هدف حسابرسی داخلی
ممکن است منطبق با نظار ذینفعاان باه حفاظ و خلاق ارزش
نیانجامد .در چنین بستری از تضاد منافع ذینفعان ،هدف اصلی
حسابرسی داخلی جلاب نظار ذینفعاان اسات .تماام مصااحبه
شوندگان هم به شکل مستقیم و هم به شکل زیار مساتقیم(از
طریق مفهوم عدم شفافیت) ،به تضاد منافع میاان ذینفعانشاان
اشاره می کردند و در این فضا به دنبال راضی نگه داشاتن تماام
ذینفعان خود بودند .مفهوم عدم شفافیت بدین معناست کاه در
واقع تضاد منافع سبب می شود که هر فاردی در گازارش کاار
خود به فرد باالساری در سااختار ساازمانی ،از شافافیت کاافی
برخوردار نباشد و از آنجاییکه حسابرسی داخلی به ظااهر زیار
نظر باالترین مقام سازمان و مستقل از واحدهای اجرایی فعالیت
میکند ،این عدم شفافیت منجر به عدم پاسخگویی حسابرسای
شوندگان نزد حسابرسی داخلای نیاز شاده اسات .در ذیال باه
مواردی از مفهوم تضاد مناافع در مصااحبه هاا چاه باه شاکل
مستقیم و چه زیرمستقیم(از طریق مفهوم عدم شفافیت) اشاره
میشود.
کد  -A022من اینجا به عناوان حساابرس داخلای چنادتا
رهیس دارم باه قاول معاروف .یاک رهایس هام خاب بااالخره
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مدیرعامل ،رییس هیئت مدیره باشه یا نباشه ،مادیرعامل یاک
جور عملکرد منو ارزیابی میکنه از دید خاودش .مانم نمیتاونم
برم بگم اقا من زیر نظر هیئت مدیره هستم کاری اصاال باه تاو
ندارم این اصال نمیشه و توی هیئت مدیره هم قارار باشاه بارن
حرف بزنن حرف اون رو بیشتر از حرف من توی هیئات مادیره
میپذیرن .پس ارزیابی مدیر عامل خیلی بیشاتر از مان ،خیلای
موثره برای ارزیابی هیئت مدیره از من .رهیس بعدی ماا رهایس
کمیته حسابرسیه خب باالخره اسمش اسما و رسما هست پس
یک ارزیابی هم ایشون داره و ماورد بعادی کاه میتوناه وجاود
داشته باشه و میتونه وجود نداشته باشه کاه معااون ماالی کاه
عضو هیئت مدیره هم باشه .خب این معاون مالی از نظار اداری
و سمت اجرایی میگه اقا شما یک جای دیگه ای هستید میگاه
اقا کاری باهم نداریم حاال هر جا که وظایفات الزم میشاد مان
پاسخگوی شما هستم الی اخر .اماا وقتای میاره نقاش هیئات
مدیرش رو ایفا میکنه دوباره یک ارزیابی هم اون داره پس مناه
حسابرس داخلی حسب مورد حاداقل ساه تاا رهایس دارم کاه
ارزیابی از من انجام میدن حاال من چه قدر باید توانمند باشمکه
بتوانم از این سه نفر رو از خودم حداقل دوتاشون رو قاانع کانم
که دو به یک به نفع من رای بدن .خب این واقعا خیلی ساخته
و اگر من نتونم اثبات کنم  ....انتظارات مادیر عامال متفااوت از
انتظارات رهیس هیت مدیره هست و اون هم متفاوت از در واقع
اون معاون مالی که عضو هیئت مدیره هست.
محقق :مصاحبه شونده در جمله " من چه قدر باید توانمند
باشم که بتوانم از این سه نفر رو از خاودم حاداقل دوتاشاون رو
قانع کنم که دو به یک به نفع من رای بدهند" نشان مایدهاد
که منافع ذینفعان می تواند باا یکادیگر همساو نباشاد چراکاه
گویی تضادی میان ذینفعان وجود دارد که الزم است حسابرس
داخلی به شکلی بالقوه هنر راضی نگه داشتن تمامی ذینفعانش
را در این بستر از تضاد دارا باشد .همچنین مصاحبه شاونده در
جمله آخار ،مجاددا بار ایان تضااد از طریاق عباارت "تفااوت
انتظارات ذینفعان" تاکید کرده است.
کد  -D02146به نظار مان باازخورد فعاالیتتون رو از یاک
شرکت بگیرین خیلی خوبه درواقع به تعامل کمک میکنه اما از
یک دید باتوجه به تضاد منافعی کاه باین شارکت و حساابرس
باشه ممکنه بگه این اطالعاات اطالعاات خاوبی نباشاه ماورد
استفاده نباشه مربوط نباشه و شاید برای درواقع همون جاوری
که عرض کردم رفتار سازمانی خیلی اثر مستقیم تو کیفیت کار
داره و البته سرعت کار شما.
محقااق :بااا توجااه بااه اینکااه مصاااحبه شااونده در شاارکت
هلاادینگ فعالیاات ماایکنااد ،بنااابراین رضااایت شاارکت هااای
زیرمجموعه شرکت اصلی که مورد حسابرسی قارار مایگیرناد
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برای مصاحبه شونده اهمیت دارد اماا از نظار مصااحبه شاونده
میان حسابرسی شوندگان از یک سو و حسابرس داخلی که باه
عنوان نماینده هیئت مدیره کاه از دیگار ذینفعاان حسابرسای
داخلی است ،تضاد منافع وجود دارد.
کد  -H02125این که میدونم دارم سوگیری میکانم تاوی
کارم ولی بدم نمیاد راستش سوگیری داشته باشم میدونی چارا
ببین ماها واحد های نوپایی هستیم توی سازمان زالبا پسامون
میزنن خدا نکناه اون ساازمان درگیار مشاکالت داخلای باشاه
هیئت مدیره با مدیرعامل ،مدیرعامل با سهام دارها .یعنای ایان
مشکالت این چنینی وجود داشته باشه راحت کناارت میاذارن
اینو خیلی نامحسوس متوجه میشی.
محقق :در جمله"توی سازمان زالباا پسامون میازنن خادا
نکنه اون سازمان درگیر مشکالت داخلی باشه هیئت مادیره باا
مدیرعامل ،مدیرعامل با سهام دارها" مصاحبه شونده باه شاکل
مستقیم به تضاد منافع ذینفعان حسابرسی داخلی اشاره کارده
است.
این تضاد منافع ذینفعان سبب میشود حسابرسای داخلای
هر نوع کاری را در راستای منافع ذینفعان انجاام بدهاد .حتای
اگر مخالف قوانین ،استانداردها و یا از جنس کار اجرایای باشاد
که استقاللش را زیر سوال ببرد(که در مطالب قبلی بدان اشااره
شده است) .همچنین در مصاحبه ها شواهدی از عدم شافافیت
در سطوح عمودی سازمانی وجود داشات کاه خاود نیاز مویاد
وجود تضاد منافع است.
کد  -C05ابتدای ورودشاون باا مساولین اون واحاد دارن
اونجا میشینن با اونا صحبت میکنن بهشون میگن که ما امادیم
به شما کمک کنیم برای اینکه اگر توی کارتون اشکالی ایارادی
تاوی رویااههاااتون هساات اونهااارو اعااالم کناایم امااا یااکطاارز
فکر زلطی که توی بانک ما حاکمه اینه که اکثرا مارو با بازرسای
اشتباه میگیرن.
کد  -C040ببینیاد اوال واحادهای اجرایای اصاوال دوسات
ندارن کسی بیاد توی کار اونها کنکاش کنه یعنی اقا منو بذارین
به اختیار خودمون که میگن موی دماغ ما میشن اینا.
کد  -D034حسابرسی داخلی چون بر اساس یک نیاز شکل
نگرفتااه باار اساااس یااکالاازام شااکل گرفتااه و علاای االصااول
کسی دوست نداره حساب پس بده توی ایاران و ایان فرهناگ
نیست.
عدم شفافیت ناشی از تضاد منافعی است که در الیاههاای
سازمانی قارار دارد و حسابرسای شاوندگان عالقاه ندارناد کاه
سطوح باالدستی متوجاه قصاور یاا اشاتباه آن هاا در پیگیاری
منافعشان شوند.

 -6نتیجهگیري و بحث
در دهههای پایانی قرن بیستم ،با رشد حجام و پیچیادگی
معامالت تجاری ،ناتوانی در رسیدگی به همه اطالعاات توساط
مدیریت و سویههای احتمالی در گزارشگری ،مادیران نیازمناد
افراد متخصصی بودند که با داشتن موضعی بیطرفانه و مساتقل
بتوانند فعالیاتهاای تجااری را از دیادگاه مادیریت باازبینی و
تلخیص کنند ،تا مادیران بتوانناد کاارایی ساازمان و صاداقت
کارکنانشان را مورد ارزیابی قرار دهند .این افراد متخصص می-
بایست نقش گوش و چشم مدیریت را ایفا میکردند .این افاراد
حسابرسان داخلی بودند .حاوزه کااری حسابرسای داخلای باه
عنوان یک بخش داخلی سازمان ،در ابتدا بر حفاظت در مقابال
تقلب و دزدی داراییها متمرکز و پس از آن به سرعت به تاییاد
تمااام مبااادالت مااالی گسااترش یافاات و سااپس بااه تاادریج از
حسابرسی برای مدیریت  7به حسابرسی مدیریت  9بدل شد.
امروزه حسابرسای داخلای مطاابق باا اساتانداردهای باین
المللی انجمن حسابرسان داخلی( )2319عبارت از "یک فعالیت
مشاوره ای و اطمینان بخشی مستقل است که در جهت افزایش
ارزش و بهبود عملیات سازمان طراحی شده اسات .حسابرسای
داخلی به سازمان کمک میکند که از طریاق بارانگیختن یاک
رویکرد منظم و سیستماتیک برای ارزیاابی و بهباود اثربخشای
فعالیتهای حاکمیتی ،کنترلی و مدیریت ریسک ،به سازمان در
دستیابی به اهدافش یاری رساند".
اگرچه از نظر انجمن بین المللی حسابرسی داخلی با توجاه
به تنوع محیط قاانونی و فرهنگای حسابرسای داخلای ،رعایات
استانداردهای بین المللی رویه عمل حرفهای حسابرسی داخلی
در انجام مسئولیت های حسابرسان داخلی و فعالیت حسابرسی
داخلی الزامی است اما نتایج تحقیق حاضر نشان مایدهاد کاه
حتی درک مدیران از تعریف حسابرسی داخلی مطاابق باا ایان
استانداردها نمی باشد.
حسابرسی داخلی از دیدگاه مدیران حسابرسای داخلای در
ایران عبارتسات از "فعاالیتی بارای کماک باه تصامیم گیاری
مدیریت" .مقصود از مدیریت در این تعریف مادیرعامل ،هیئات
مدیره ،کمیتاه حسابرسای و حسابرسای شاوندگان هساتند .از
آنجاییکه در این تعریف ،حسابرسی داخلی بار مبناای تصامیم
گیری این ذینفعان بنا شده است ،حسابرسای داخلای هار ناوع
فعالیتی که در راستای این هدف باشد را در بر میگیرد ولو این
ف عالیت مستلزم نادیده گرفتن استقالل حسابرسی داخلی باشد.
وجود تضاد منافع میان این ذینفعاان سابب مایشاود کاه
حسابرسی داخلی از هدف اصلی خود مطابق باا اساتانداردهای
بین المللی فاصله بگیرد .در واقع از دیدگاه مدیران حسابرسای
داخلی ،کمک به تصمیمگیاری ایان ذینفعاان مساتلزم لحااظ
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حسابرسی داخلی است.

کردن منافع بعضا متضاد همه ایان ذینفعاان در تعیاین هادف

مدل مقایسه اي عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

حسابرسی داخلی در ایران

حسابرسی داخلی در استانداردهاي بین المللی

فعالیت مشاوره اي و اطمینان بخشی مستقل

هر فعالیتی

در راستاي

در راستاي
تصمیم گیري مدیریت

افزایش ارزش و بهبود عملیات سازمان
عدم
انطباق

پیامد

پیامد

گرفتار شدن حسابرسی داخلی در

یاري رساندن حسابرسی داخلی به

تضاد منافع ذینفعان

سازمان در دستیابی به اهدافش

راه حل

حركت به سمت بازتعریف حسابرسی داخلی در
ایران بر اساس استانداردهاي بین المللی

بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد که تا کنون تحقیقای
در ایران در خصوص درک و عملکرد حسابرسی داخلی مطاابق
بااا اسااتانداردها انجااام نشااده اساات(قدس1939 ،؛ پورزرناادی،
 ،1932رحمااانی .)1932 ،همچنااین پیشااینه پااژوهشهااای
خارجی در خصوص رعایت استانداردهای بینالمللی حسابرسی
داخلی شامل تعریف حسابرسی داخلی تنهاا باه پاژوهش هاای
پرسشاانامه ای رعایاات اسااتانداردهای بااین المللاای حسابرساای
داخلی ختم می شود(protiviti,2010؛  .)chen, 2013به عناوان
مثال مقامی که مدیر حسابرسی داخلی به طاور اجرایای باه او
گزارش می دهد ،باید باه تقویات اساتقالل حسابرسای داخلای
کمک کند و به همین جهت اسات کاه حسابرسای داخلای در
ایجاد رویکردی بیطرفانه و مستقل میبایست گزارشهای خاود
را به کمیته حسابرسی اراهه دهد .البته این امر باعاث مایشاود
که نقش حسابرس به عنوان کمک کننده به مادیریت ساازمان

711

به خوبی درک نشود و شاید همین موضوع باعث مایشاود کاه
طبق تحقیقات ،نود و پنج درصد حسابرسان داخلی کارشاان را
با گزارشی خاتمه دهند که مشخص نیست آیا توساط مادیریت
مورد مطالعه و بررسی قرار میگیارد یاا خیر(بنیااد تحقیقااتی
انجمن حسابرسان داخلی.)2315 ،
در این پژوهش محقق با اتخاذ رویکرد کیفی تحقیق نسبت
به حسابرسی داخلی ،باه ایجااد داناش مشاترک  3در خصاوص
حسابرسی داخلی در ایران کمک نموده است .داناش مشاترک
دانشی است که همه آن را میدانند و همه میدانند که همه آن
را می دانند .در واقع اگرچه همگان از تعریف حسابرسی داخلای
در استانداردهای بین المللی آگااه هساتند اماا نتاایج تحقیاق
حاضر نشان می دهد که این تعریف در ایران به عناوان یکای از
ارکان اساسی چارچوب عملی حرفهای بین المللی  )2319(13به
طور کامل به اجرا درنمیآید.
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عملکارد حسابرسای داخلای در ایاران مطاابق باا تعریااف
مدیران حسابرسی داخلی منطبق با عملکرد حسابرسی داخلای
در دهه های  1393و  73در کشورهای توساعه یافتاه اسات و
نیاز به حرکت به سوی استانداردهای بین المللی دارد .با توجاه
به فاصله عملکرد حسابرسی داخلی از استانداردهای بین المللی
در ایران پیشنهاد میشود حرفاه حسابرسای داخلای اقادام باه
بازتعریف حسابرسی داخلی مطابق با استانداردهای بین المللای
و آموزش آن نماید تا حسابرسی داخلی باه عناوان یاک واحاد
مستقل در سازمانها بتواند به کارکرد اصالی خاود کاه ایجااد
ارزش و بهبود عملیات سازمان است ،بپردازد .همچنین با توجه
به کمبود پژوهش در حوزه حسابرسی داخلی در ایران و جاوان
بودن حرفه پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشاتری باا رویکارد
کیفی به این مهم بپردازند.
فهرست منابع










Glaser, B. G. (2011). Getting out of the data.
Grounded theory conceptualization. Mill Valley,
CA: Sociology Press.
Institute of Internal Auditors - IIA (2016),
‘International Standards for the Proffesional Practice
of Internal Auditing’, October,
on-line at
http://www.theiia.org.
Institute of Internal Auditors - IIA (2016),
‘International Professional Practice Framework’,
October, on-line at http://www.theiia.org.
Institute of Internal Auditors Research Foundation
(2014), ‘’Internal audit around the world: a
perspective on global regions”, online at
https://na.theiia.org.
’‘ Institute of Internal Auditors - IIA (2015),
Strongly recommended: practice advisories”, online
at https://na.theiia.org.
Protiviti Knowleadgeleader, (2010), ‘Internal
auditing around the world, Profiles of TechnologyEnabled Internal Audit Functions at Leading
International Companies’, Protivi Knowledgeleader,
accessible on-line at www.knowleadgeleader.com,
Vol. VI.










پورزرندی ،ابراهیم( ،)1932درک اندک حسابرسی داخلی
از مدیران گرفته تا حسابرسان" ،ماهنامه بورس ،شماره
 ،137دی ماه ،ص .29-22
رحمانی ،علی( "،)1932هی اطالعی از کارکرد حسابرسی
داخلی در ایران نداریم" ،ماهنامه بورس ،شماره  ،137دی
ماه ،ص .51-53
سازمان بورس اوراق بهادار تهران(".)1931دستورالعمل
کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران" .وبگاه رسمی سازمان
بورس و اوراق بهادار ،دستورالعملهای مصوب.
فخاریان ،ابوالقاسم ،مالمیر ،امیرحمزه ،مداحی ،آزاده ،علی
اکبری ،م؛ و هاشمی نژاد ،س.م"،)1932(.کارشناسان در
میزگرد ماهنامه بورس تاکید کردند :حسابرسی داخلی
استانداردسازی میخواهد" ،ماهنامه بورس ،شماره ،137
دی ماه ،ص .91-27
قدس حسن آباد ،مریم(" ،)1939چالش عدم آسنایی
مدیران با حسابرسی داخلی :چگونه حسابرسی داخلی را
معرفی کنیم" ،دوماهنامه حسابرسان داخلی ،دوره ،9
شماره .1

Chin, W,(2013),”Matching internal audit talent to
organizational needs, key findings from the internal
audit survey 2013”, Ernst&Young.
Committee of Sponsoring Organizations of the
– Treadway Commission. (2013). Internal control
Integrated framework, online at www.coso.org.
Glaser, B; Strauss, A. (1967). The discovery of
grounded theory: Strategies for qualitative research.
Chicago: Aldine.





سال هفتم  /شماره بیستوهشتم /زمستان 7931

711

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

پیوست  -1جدول خالصه نمونه كدهاي ارائه شده در تحقیق
مفهوم

كد

شرح

I021

حسابرسی داخلی رویکردش به اینده است یعنی بهبود  ....بنابراین حسابرسی داخلی باید بیاد کمک کنه که عملکرد بهبود پیدا
کنه و مدیریت بتونه تصمیمات به هنگام و درست بگیره.

L021

حسابرسی داخلی یعنی ورود به تصمیم گیری یعنی بررسی و قضاوت در خصوص اینکه چرا این تصمیم رو گرفتی ،چگونه این
تصمیم رو گرفتی و تبعات این تصمیم تو چیه .... .چرا من در اینجا جایگاه پیدا کردم ،برای اینکه توانستم در تصامیم گیاری
مدیریت به او در چند جا کمک کنم.

B0244

االنم این گزارشی که اراهه میدم مثل یک حسابدار مدیریته .بین حسابداری مدیریت و حسابرسی داخلای مارزی وجاود ناداره
فقط اون رویکرد حسابرسی نظام مند مهمه .اون کارم من دارم انجام میدم.

I024

بنابراین گزارشاتی که حسابرسی داخلی تهیه میکنه از گزارشاتی که یک مسئول در یک واحد مشخص تهیاه میکناه خیلای
متفاوته  ....میتونه در تصمیمات مدیریت تاثیرات بسیار بسیار باالیی داشته باشه پس کارش چیه کمک به تصمیم گیریهاای
مدیریت ارشد.

B37
B62

تو این مملکت ما مدیر عامل یعنی خدای شرکت نه ریئس هیئت مدیره ها ،مدیر عامل ...همین که من باه ایان بااور رسایدم
یعنی اینکه اون کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی و اینا همه کشک .مدیر عامل اگر حمایت نکناه شاما های کاارت پایش
نمیره.

C26
C13

خود اقای مدیرعامل یا هیئت مدیره ،واحد های داخلی بانک .شرکت های تابع بانک  ....یکی هست میبینی میره واقعا گزارش
هایی میاره که واقعا وقتی ما توی کمیته حسابرسی مطرح میکنیم وقتی ما توی هیئت مدیره مطرح میکنیم بازخورد مثبتای
داره.

E30

گزارش حسابرسی به مقامات باالیی شرکت مثل هیات مدیره اراهه میشه ....خود مدیران عامال طای تماساهایی کاه دارن
گاهی خودشان ابراز میکنند که اتفاقاتی که اینجا انجام شد خوب بود.

F13

خب نظر اصلی برای من مدیر عامل ارشد خودمون هستش بعد در درجه دوم میتونه مدیران شرکت های زیار مجموعاه هام
باشن.

G23
G05

شانس خوبمون و اتفاق خوبی که افتاد این بود که شخصا اقای دکتر  ....مدیر عامل این مجموعه و به هر حال در کنار ایشاون
هیئت مدیره بانک همشون افرادی بودن که خیلی خیلی معتقد بودن به این قضیه ....مان مایگم اول هیئات مدیرموناه بعادم
حتی مدیر عامل و مدیران اجراییمون حتی.

D0211

حسابرسی داخلی یه بحث تئوری داره یه بحث عملی داره  ....در عمل اصوال هیئت مدیره و مدیران اون چیزی که توی تئوری
هست رو از حسابرسی داخلی نمیخوان.

كمک به تصمیم
گیري مدیریت

مدیریت

D02142

عدم استقالل

B02150

F02125

A022

D02146

تضاد منافع
H02125

C05
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حاال به هر نحوی هست کارهایی که مد نظر مدیریت هست خیلی وقتا کار اجرایی هم هست.
من رو یک جایی هیئت مدیره هم گذاشتن ممکنه حاال شما بگی با استقالل و بی طرفیت هم کار داره باالخره ماا کاه هماه
استداندار ها رو پرفکت رعایت نمیکنیم.
چرا ذینفعان کار اجرایی بخوان شاید اونجوری راضیشون بکنه  ....یعنی رضایت ذیفعان بعضا شده در اجرای اون ضاعفهاا ناه
شناسایی و کشف اون ضعف ها.
من اینجا به عنوان حسابرس داخلی چندتا رهیس دارم به قول معروف ... .حاال من چه قدر باید توانمند باشمکه بتوانماز این سه
نفر رو از خودم حداقل دوتاشون رو قانع کنم که دو به یک به نفع من رای بدن .خب این واقعا خیلی ساخته و اگار مان نتاونم
اثبات کنم  ....انتظارات مدیر عامل متفاوت از انتظارات رهیس هیت مدیره هست و اون هم متفاوت از در واقع اون معاون مالی
که عضو هیئت مدیره هست.
از یک دید باتوجه به تضاد منافعی که بین شرکت و حسابرس باشه ممکنه بگه ایان اطالعاات اطالعاات خاوبی نباشاه ماورد
استفاده نباشه مربوط نباشه و شاید برای درواقع همون جوری که عرض کردم رفتار سازمانی خیلی اثر مستقیم تو کیفیت کار
داره و البته سرعت کار شما.
این که میدونم دارم سوگیری میکنم توی کارم ولی بادم نمیااد راساتش ساوگیری داشاته باشام ...خادا نکناه اون ساازمان
درگیرمشکالت داخلی باشه هیئت مدیره با مدیرعامل ،مدیرعامل با سهام دارها .یعنی این مشکالت این چنینی وجود داشاته
باشه راحت کنارت میذارن اینو خیلی نامحسوس متوجه میشی.
یکطرز فکرزلطیکه توی بانک ما حاکمه اینه که اکثرا مارو با بازرسی اشتباه میگیرن.

C040

ببینید اوال واحدهای اجرایی اصوال دوست ندارن کسی بیاد توی کار اونها کنکاش کنه یعنی اقا منو بذارین به اختیار خودمون
که میگن موی دماغ ما میشن اینا.

D034

حسابرسی داخلی چون بر اساس یک نیاز شکل نگرفته بر اساس یکالزام شکل گرفته و علی االصول کسی دوست نداره حساب
پس بده توی ایران و این فرهنگ نیست.

سال هفتم  /شماره بیستوهشتم /زمستان 7931

 محمدرضا نیکبخت و مريم قدس حسن آباد/ ... عملکرد حسابرسي داخلي در ايران از ديدگاه مديران حسابرسي داخلي

یادداشتها
1

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission
2
Grounded Theory
3
incident
4
concept
5
categories
6
substantive
7
audit for management
8
audit of management
9
common knowledge
10
International Professional Practice Framework(IPPF)

711

7931  زمستان/ شماره بیستوهشتم/ سال هفتم

